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Tarjous etusivu

Best Coffee

Uusi ja yksinkertainen tapa tehdä kahvia!

Upea uudenlainen hyvänmakuinen kahvi jonka valmistus on niin helppoa verrattuna 
muihin kahveihin.

Periaatteessa samanlainen kuin tee pussi. Keität vain kuumaa vettä jonka laitat kuppiin kahvi pussin
kanssa ja haudutat noin 3min. Voit lisätä maitoa, sokeria taikka muuta makeuttajaa samoin kuin suodatin
kahviinkin. 
Todella helppo ja hyvä idea. 

EI tarvita mitään konetta, vain kuumaa vettä.

Best coffee tuotteet valmistetaan ja kehitetään naapurimaassamme Virossa

BEST COFFEE tuote on kehitetty vuonna 2011 ja Virossa nykyään tuotetta myydään useimmissa
kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla . Best Coffee tuotteet ovat ainutlaatuisia ja helppo tapa kuluttaa
kahvia ilman kahvinkeitintä.

BEST COFFEE Kahvi Juoma voisi olla tämän kesän yksi HITTI tuotteistanne , BEST COFFEE Kahvi
juoma on noussut Hitti tuotteeksi Virossa  alle 2 vuodessa, BEST COFFEE tuotteet on myynnissä  ympäri
Viroa mm: Päivittäis tavarataloissa, Supermarketeissa, Kahviloissa, Hotelleissa , Tapahtumissa,
Kioskeissa, Huoltoasemilla sekä erikoisliikkeissä ja jopa Viron armeijan kanssa on tehty sopimus 100 000
pkt tilaus vuodessa. Best Coffee on esitelty myös kansainvälisellä uutis tv kanavalla "Aktuaalne Kaamera" 

Katso uutis videolinkki : http://uudised.err.ee/v/majandus/c1259d5d-9741-423e-9f89-fe09e80c2efa

Haluatko kesäksi hyllyynne myyntiin UUDEN, huippu suositun sekä myyvän tuotteen. 
Tämä on erinomainen uusi idea joka on yksinkertainen, toimii ilman laitteita ja sopii yhdelle kuin monelle
henkilölle käytettäväksi. Säilyy hyvin kerta annos pussien takia sekä sen voit ottaa mukaan minne vain ja
saat aina tuoretta kahvia ja ainoa mitä siihen tarvitset on kuuma vesi. 
Tätä tuotetta ei ole vielä Euroopan maissa. 

Tämä tuote soveltuu otettavaksi mukaan vaikka vaellusretkille, Best coffeella voit vaeltaessasikin aloittaa
aamun tuoreella kahvilla eikä kitkerillä muru kahveilla joka on kahvin irvikuva. 
Best coffeen samettinen ja täyteläinen maku aloittaa aamun hyvin ja päivästä tulee miellyttavä..

BEST COFFEE Tuotteet voisi olla myös teidän hyllyssä myynnissä vaikka ensi viikolla jos niin haluatte.

SMC Palvelut Oy / Best Coffee Finland on yksinoikeutettu maahantuoja ja jakelija Suomessa

Jos kiinnostuitte ja haluatte ostaa suoraan maahantuojalta niin olemme valmiita tulemaan mielellämme
kertomaan lisää tuotteesta ja tuomme / lähetämme sen teille maistettavaksikin jos haluatte tai jos haluatte
lisätietoja puhelimitse tai sähköpostitse älkää epäröikö olla meihin yhteydessä mahdollisimman pian.  
(Yksinoikeutettu jakelija Suomessa ja Ruotsissa) lähettäkää sähköposti osoitteeseen : 

info@smc-tavaratalo.fi tai soita numeroon 010 32 888 11

Lisä tiedot tuotteesta  sekä tuotesivu ja muutama kuva löytyvät liitteenä mukana.
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Kivikonkaari 49 E 59 010 32 888 11 info@smcpalvelut.eu POP-Pankki 2510087-6
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Finland-Suomi FI57 4746 0010 0281 58
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